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Ainejärjestö sinua varten
Dumppi on ainejärjestö, joka tuo yhteen
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian
tiedekunnassa eri aloja opiskelevat. Olemme
olleet opiskelijoiden tukena jo vuodesta 1968.
Nykyään meitä dumppareita on reilu tuhat.
Dumpparit ovat tiivis yhteisö, joka kokoontuu
yhteen harrastamaan, juhlimaan ja viettämään aikaa.
Järjestämme lajikokeiluja, sitsejä, matkoja ja muita
tapahtumia, ja toimimme linkkinä opiskelijoiden ja
työelämän välillä. Opiskelijoiden etujen valvominen
on myös yksi päätehtävistämme.

Kuva: Christa Könönen

• Approt, vuosijuhla, bileet
• Excut ja after workit
• Liikuntaa ja kisoja
• Edunvalvonta
• Jäsenedut
• Dumppi-tuotteet
Kuva: Joonas Luukkonen

est. 1968

Jäsenyys kannattaa!uuu
Jäsenenä olet oikeutettu osallistumaan Dumpin
tapahtumiin. Meiltä saat myös monipuoliset
vapaa-aikaan, syömiseen ja juomiseen liittyvät
jäsenedut, jotka tarjoamme yhdessä paikallisten
yritysten kanssa. Lue lisää kotisivuiltamme.

Tunnista dumppari
Helpoin tapa tunnistaa dumppari Jyväskylän katukuvassa on bongata viininpunaiset haalarit, joita
jäsenet voivat tilata kauttamme.

Liity jäseneksi! uuu

dumppi.fi/uusi-opiskelija

URA COMBITECHILLA
Huippukoodari? Scrumin taitaja? Tule töihin Combitechille ja
pääset mukaan rakentamaan yhdessä turvallisempaa
yhteiskuntaa hyvässä tiimissä.
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Opiskelijan puolella
Edunvalvonta on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Yhteistyön avulla kehitämme opetusta
ja varmistamme, että opiskelijoiden oikeudet
toteutuvat.
Meille edunvalvonta ja koulutuspolitiikka on
yhteistyötä: käymme vuoropuhelua tiedekunnan,
opiskelijaedustajien ja Suomen Ekonomien kanssa
sekä vaikutamme eri työryhmissä. Keräämme
jäseniltämme palautetta opetuksesta, ja välitämme
tiedon opetuksesta vastaaville.
Jos sinua mietityttää jokin koulutukseen, opiskelijan
oikeuksiin tai edunvalvontaan liittyvä asia, ota
yhteyttä kopo-vastaavaamme.

uuu kopo@dumppi.fi

”

Gofore tarjoaa minulle työtehtäviä,
jotka vastaavat prikulleen sitä,
missä haluan kehittyä.”
Jaakko Mäntysaari, Security Consultant

Goforella pääset rakentamaan edelläkävijänä
eettisempää ja yhdenvertaisempaa
digitalisaatiota sekä yhteiskuntaa – siellä,
missä sinulle parhaiten sopii.
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Kuinka päästä opiskelijaksi?
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian
tiedekunnan opintoihin haetaan korkeakoulujen
yhteishaun kautta.
Dumppi kokoaa yhteen viiden pääaineen opiskelijat.
Neljä viidestä pääaineohjelmasta tarjotaan maisterivaiheen opiskelijoille – tietojärjestelmätieteessä voi
suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Yksi
ohjelmista on englanninkielinen. Pääainevalintaan
katsomatta dumpparit pitävät yhtä!

Koulutusohjelmat &
hakeminen uuu

• Tietojärjestelmätiede
• Kyberturvallisuus
• Kognitiotiede
• Turvallisuus ja
strateginen analyysi

• Information Systems
JYU.FI/hakijalle

Haluaisitko töihin Suomen
parhaimpana työpaikkanakin
palkittuun verkkomaksuyhtiöön?
Avoinna olevat työpaikkamme löytyvät www.paytrail.com
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Monen alan
ammattilaisia
Dumpparit työllistyvät monenlaisille aloille ja
monenlaisiin työtehtäviin. Omat mielenkiinnon
kohteet ohjaavat kohti unelmaduunia.
Dumppareita valmistuu niin kauppatieteen kuin
filosofian maistereiksi. Yhteistä kaikille tutkinnon
suorittaneille on, että he saavat opinnoista työkalut
kehittyä ja kasvaa nykypäivän työelämässä.
Alumneja työskentelee mm. IT-alalla, markkinointitöissä, viestinnän parissa ja liiketoiminnan kehittämisen saralla. Monia kiinnostaa myös HR-ala ja
koodaaminen. Opiskeluiden aikana voi alkaa suuntautua toivomalleen uralle sivuainevalintojen avulla.

Dumppareista
on moneksi.
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Käyttöliittymät Tietoturva-asiantuntija
Kyberturvallisuus
Viestintäasiantuntija

Markkinointi

Koodari Suunnittelija

Cloud specialist IT Asiakaspalvelu
Sisällöntuottaja Developer

Konsultti

Liiketoiminnan kehittäminen

ILMASTOKRIISIN ETEEN
VOI TEHDÄ TÖITÄ.
MEILLÄ.
Ohjelmistomme auttaa Suomen suurimpia
yrityksiä ja kaupunkeja pienentämään
energiankulutustaan sekä hiilijalanjälkeään.

www.enerkey.com
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Kuva: Joonas Luukkonen

Tule moikkaamaan
meitä toimistolle:
Agora D124.1
Mattilanniemi 2
40100 Jyväskylä

dumppi.fi
dumppiry@dumppi.fi

Postiosoite:
PL 35 (Agora)
40014 Jyväskylän yliopisto

